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Q & A Corona-maatregelen _ laatst bijgewerkt 2 juli 2020 

 
Hieronder staan alle vragen en antwoorden vermeld op vragen die lokaal zijn binnengekomen. Dit 
zijn mogelijk niet alle vragen die er leven. Deze Q&A is een hulpmiddel voor het beantwoorden van 

uw vraag. U dient zelf kennis te nemen van de lokale en landelijke richtlijnen en daarop te acteren. 

 
Andere informatiebronnen 

Staat een antwoord op uw vraag hier niet bij?  Op onderstaande sites staat informatie die mogelijk 
voor u relevant is 

• NOC*NSF  

• VSG 

• Rijksoverheid  

• Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland  

 

Inhoud van deze Q&A 

1. Binnensport 
2. Sportactiviteiten in de openbare ruimte 
3. Zwembaden (binnen) 
4. Gebruik kantines, terrassen en kleedkamers 
5. Afstandsregels bij kinderen 
6. Wedstrijden en toernooien 
7. Horeca, terras en consumpties bij sportverenigingen 
8. Activiteiten voor niet-leden 
9. Veiligheid, overlast en vandalisme 

10. Onderhoud 
11. Betaling huur  
12. Ondersteuning voor verenigingen 
13. Ondersteuning voor ondernemers 
14. Overig 

15. Contact 

  

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.vrk.nl/nl-NL/Nieuws/2020/03/31/Update-coronavirus
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1. Binnensport 

Mogen locaties voor binnensport open? 
Vanaf 1 juli is het toegestaan om gebruik te maken van binnensportaccommodaties. Openstelling is 
mogelijk onder de richtlijnen van de landelijke maatregelen. Maak hiervoor een protocol op, op basis 
van het protocol van NOC*NSF. 

Welke (technische) maatregelen zijn er voor binnensportaccommodaties? 
Door verhuurders worden maatregelen genomen met betrekking tot ventilatie, hygiëne en 
afstandsmaatregelen. Deze maatregelen moet u ook nemen als u een eigen accommodatie heeft of 
beheert. Een handreiking voor deze maatregelen vindt u via deze link.  

Beschikbaarheid accommodaties 
Er worden specifieke eisen en voorwaarden aan de accommodaties en het gebruik daarvan gesteld. 
Momenteel zijn enkele accommodaties in onderhoud of worden zij voor andere doelen gebruikt.  
Daarom is een beperkt aantal accommodaties beschikbaar. 

Ik wil een binnensportaccommodatie huren. Wat moet ik doen?  

• U stelt een protocol op. Dit geldt voor zowel verenigingen als voor niet- georganiseerde 
sporters (bv een vriendengroep die eens wil volleyballen). Dit protocol is noodzakelijk omdat 
daaruit blijkt op welke manier u maatregelen neemt om de verspreiding van het Corona virus 
zoveel mogelijk te beperken. Een hulpmiddel voor het opstellen van een protocol is te vinden 
op de site van de NOC*NSF of van uw sportbond.  

• In het protocol neemt u op dat u zich houdt aan de voorwaarden die de verhuurder stelt aan 
de verhuur in het algemeen en de voorwaarden ten behoeve van het beperken van het 
verspreiden van het Corona virus in het bijzonder. 

• Na het opstellen van het protocol verstuurt u dit aan verenigingsadvies@sportsupport.nl en 
aan verhuur.kennemerland@sro.nl.  

• U kunt direct na het verzenden van het protocol (of in dezelfde mail) contact met SRO 
opnemen voor het bespreken van een datum en tijdstip. 

Ik wil als particulier een binnensportaccommodatie huren. Mag dat? 
Ja, u mag een gymzaal huren bij SRO. U dient dan ook een protocol op te stellen en de stappen zoals 
hier boven beschreven te doorlopen 

Verantwoordelijkheid van de gebruiker 
Met SRO bespreekt u de voorwaarden van het gebruik van de binnensportaccommodatie. Aan u als 
huurder kan naast de maatregelen die u in uw protocol heeft opgenomen gevraagd worden om 
materialen en zaal na het gebruik op een bepaalde manier te behandelen en op te leveren na 
gebruik. 

Mogen sportscholen weer open?  
Deze mogen per 1 juli weer open. Bij opening moet men zich aan strikte richtlijnen van het RIVM 
houden. Wilt u voor die tijd buitensport aanbieden? Kijk dan bij .2 en .3 in deze Q&A 

Mag ik als binnensportvereniging gebruik maken van een sportveld om daar mijn lessen te geven? 
Dat mag, en heeft de voorkeur boven openbare locaties. U dient hiervoor goede afspraken te maken 
met de hoofdhuurder van de sportaccommodatie. SRO en SportSupport kunnen u helpen met 
contactgegevens of met u meedenken over andere locaties.  
 

https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/03/Concept-VSG-handreiking-2020.29.06.pdf
mailto:verenigingsadvies@sportsupport.nl
mailto:verhuur.kennemerland@sro.nl
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Kan ik als binnensportvereniging gebruik maken van de velden van een buitensportvereniging zonder 
het doorberekenen van huur aan mij? 
Dit kunt u in ieder geval bespreken met de hoofdhuurder van de sportaccommodatie 
(buitensportvereniging). Over de vraag of doorberekening van huur nodig is, zullen we u op een later 
moment via deze Q&A informeren.  
 
Mogen we ook lessen geven / aanbod hebben op momenten waarop dat normaal niet is? 
Bijvoorbeeld op zaterdag en zondag. 
Dat is geen probleem, zolang ook bij deze activiteiten alle richtlijnen en het protocol in acht worden 
genomen. Daarnaast moet dit in overleg gebeuren met de accommodatie waarop de activiteiten 
plaats zullen vinden. 
 

Mag ik ook activiteiten opstarten in de openbare ruimte? 
Dat mag. Zie .2 “ sportactiviteiten in de openbare ruimte”  
 
Kan ik, als het warm wordt deze zomer ventilatoren gebruiken?   
Uit voorzorg wordt geadviseerd om enkel ventilatoren te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten 
als er geen andere verkoeling mogelijk is, zoals een goed onderhouden airconditioning. Daarbij moet 
er opgelet worden dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de 
andere gaat. 
 
 
 

2. Sportactiviteiten in de openbare ruimte 
 
Mag ik sportactiviteiten in de openbare ruimte organiseren? 
Ja, dat mag. Ook als u een (semi) commerciële sportaanbieder bent.  

Hierbij is geen beperking voor de leeftijden aan wie de activiteit wordt aangeboden. U moet aan een 

aantal voorwaarden voldoen: 

• U levert een protocol aan bij SportSupport en wacht met het opstarten van uw activiteit tot u 
een reactie hebt ontvangen; 

• U geeft aan handhaving door op welke locatie uw activiteit plaatsvindt en hoe laat. Dit doet u 
door een bericht te sturen aan antwoord@haarlem.nl met als onderwerp “ melding aan 
handhaving _ sportactiviteit in de openbare ruimte”  

• De activiteit wordt begeleid door een professional (buurtsportcoach/ door de sportaanbieder  
aangewezen coach/docent/trainer).  

• Deze begeleider werkt volgens het aangeleverde protocol en is zichtbaar en herkenbaar door 
middel van een vest/trui met logo of bijvoorbeeld een hesje. Op die manier is zichtbaar wie 
het aanspreekpunt is 

Houd er rekening mee dat er in de openbare ruimte geen ‘alleenrecht’ geldt op het gebruik van de 
ruimte. Het kan dus zijn dat u rekening moet houden met andere activiteiten in een park of op een 
plein.  
 
Ik ben een (semi-)commerciële sportaanbieder; mag ik op een sportveld bij een vereniging 
activiteiten aanbieden? , waar mag ik mijn activiteiten organiseren? 
Buitensport- en binnensportverenigingen hebben voorrang op commerciële aanbieders waar het 
gaat om het gebruik van een sportcomplex of sportpark. Het is ook toegestaan om activiteiten in uw 
eigen privé-buitenruimte te organiseren, bijvoorbeeld de tuin van uw sportschool of een dakterras. 
Houd daarbij binnenruimten zoveel mogelijk gesloten. Mocht u vragen hebben over het organiseren 
van activiteiten op een sportpark dan kunt u contact opnemen met SRO via 
Verhuur.Kennemerland@sro.nl of met SportSupport via verenigingsadvies@sportsupport.nl.    
 

mailto:antwoord@haarlem.nl
mailto:Verhuur.Kennemerland@sro.nl
mailto:verenigingsadvies@sportsupport.nl
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Voor hoeveel mensen mag ik mijn activiteiten in de openbare ruimte organiseren? 

De noodverordening geeft geen maximum aan. Wel vragen we u vooraf goed na te denken hoe groot 
te groep is zodat u deze nog kunt ‘bemannen’  en de juiste afstand in acht kunt nemen.  
 
Mag ik gebruik maken van fitnessapparaten die in de openbare ruimte? 
Dat mag, deze zijn opengesteld voor gebruik.  
 

3. Zwembaden 
 

Zijn binnenzwembaden weer geopend? 
De zwembaden zijn weer geopend. De openstelling wordt gefaseerd opgestart. Dit gebeurt, net zoals 
bij de buitenaccommodaties, onder voorwaarden die in een protocol zijn vastgelegd.  
U als zwemverenigingen moet een eigen protocol op te stellen, op basis van het protocol van de 
zwembadbranche en die van SRO. U kunt contact opnemen over uw protocol met Jeroen Koomen 
(jkoomen@sportsupport.nl / 023 - 303 72 24 of uw contactpersoon bij SRO.  
 
Gaat de Houtvaart weer open? 
De Houtvaart is weer open. Houd de website in de gaten voor actuele openingstijden en aanvullende 
maatregelen.  
 
Er is een groep inwoners die ondersteuning nodig heeft om te kunnen zwemmen: zowel om bij de 
accommodatie te komen (rolstoel duwen, hierbij is de 1,5 meter niet te realiseren) als tijdens het 
zwemmen zelf. Wanneer zouden deze inwoners weer mogen gaan zwemmen? 
Hierover is nog geen duidelijkheid. Wij informeren u zo snel mogelijk. 
 

4. Gebruik van kantines, terrasen en kleedkamers 
 

Wanneer mag onze sportkantine weer open voor leden?  
Sportkantines mogen per 1 juli 2020 weer open. De terrassen bij de sportclubs mogen ook weer 
gebruikt worden voor grotere bijeenkomsten. De rijksoverheid ziet dit als horeca en heeft hiervoor 
regels opgesteld  
 
De belangrijkste regels zijn: 

• in restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter 
afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen),  

• hebben gasten een vaste zitplaats  

• worden hygiënemaatregelen nageleefd 

• het aantal bezoekers en het type ruimte zijn medebepalend voor de benodigde maatregelen 
 
Onderstaand vind u meer informatie. Lees dit voordat u iets wilt organiseren. 

• De rijksoverheid ziet de sportkantines als horeca en heeft hiervoor regels opgesteld. 

• Door de sport is er een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie hier.  

• Protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland).  
 
Zorg er voor dat alle de regels van de rijksoverheid en de richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk en 
zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over 
de inhoud van dit protocol. 
 

mailto:jkoomen@sportsupport.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca
https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
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Mogen we de toiletten gebruiken? 
Dit is toegestaan maar toiletten blijken een van de grootste bronnen van besmetting. Houd dus 
rekening met extra hygiëne maatregelen (bijvoorbeeld extra schoonmaak van deurklinken en wc)  

Wanneer mogen de kleedkamers weer open ? 
Kleedkamers mogen per 1 juli weer open. Bij gebruik van de kleedkamers moet in de volgende 
gevallen 1,5 m afstand worden gehouden: 

• bij een leeftijd vanaf 18 jaar  

• tussen de leeftijdsgroep onder 18 en boven 18 jaar 
 
Mag ik AED/EHBO’sets gebruiken? 
Hiervoor geldt hetzelfde als de toiletten: zorg voor goede hygiëne 
 
Ik heb tijdens de coronaperiode het warmwatersysteem voor de kleedkamers uitgeschakeld.  Kan ik 
gewoon gebruik maken van de douches? 
Nee, uw douches moeten mogelijk gespoeld en gekeurd worden alvorens deze weer worden 
gebruikt. Neem contact op met SRO 
 

 
5. Afstandsregels bij kinderen 

Moeten kinderen tot 18 jaar ook 1,5 meter afstand bewaren bij de trainingen? 
Per 1 juli mag door alle leeftijdsgroepen gesport worden op de manier zoals u dit gewend was. Er zijn 
geen restricties.  
 

6. Wedstrijden en toernooien 
 

Mogen er weer wedstrijden en toernooien worden georganiseerd? 
Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten.  
 

• Hierbij mag publiek aanwezig zijn. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers 
bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter 
afstand tot elkaar moeten houden. 

• Gezamenlijk zingen of schreeuwen van toeschouwers tijdens een wedstrijd of toernooi is niet 
toegestaan. 

• Hygiëneregels van het RIVM dienen gevolgd te worden m.b.t. afstand houden, hygiëne en 
thuisblijven bij klachten.  

• In het protocol van NOC*NSF of uw eigen sportbond leest u meer specifieke informatie over 
het organiseren van wedstrijden en toernooien; gebruik deze als leidraad.   

 
7. Horeca, terras en consumpties bij sportverenigingen  

 
Mag de kantine weer open voor de verkoop van consumpties? 
Per 1 juli 2020 is dit toegestaan. In binnenruimten is het maximum aantal personen dat bij elkaar 
mag komen 100. Sporters en bezoekers van 19 jaar en ouder moeten onderling 1,5 m afstand kunnen 
houden. Meer informatie hierover vindt u in de Noodverordening COVID-19 Kennemerland. 

8. Activiteiten en toegang voor niet-leden 

Het rijk heeft opgeroepen om ook aanbod voor niet-leden te organiseren. Wat kunnen we hieraan 
doen? 
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We zien heel graag dat sportverenigingen hun activiteiten open stellen voor niet-leden! ZO krijgen 
alle inwoners de mogelijkheid om te sporten en is het een kans voor verenigingen in de vorm van 
ledenaanwas. We adviseren om vooraf goed na te denken over het overzicht over niet-leden die 
meedoen, bijvoorbeeld in de vorm van aanmeldingen.  SportSupport organiseert ook activiteiten in 
de wijken voor niet-leden. Mogelijk vindt hierover overleg met uw vereniging plaats. 

Blijven de sportparken enkel toegankelijk voor verenigingen, sportaanbieders en scholen?  
We gaan terug naar de oude situatie. De sportvelden worden per 1 juli buiten de trainingstijden en 
begeleide sportactiviteiten weer opengesteld voor inwoners. De hekken zijn overdag open. Als uw 
vereniging een toegangshek heeft, sluit dit dan ’s avonds na het verlaten van het sportpark af.  

9. Veiligheid, overlast en vandalisme 

Er staan nu nog borden bij de velden met ‘verboden terrein’. Mag ik als sportaanbieder, 
kinderopvang, school of inwoner wel gebruik maken van de velden? 
Deze borden worden een dezer dagen verwijderd. U mag als sportaanbieder, school, kinderopvang 
en inwoner gebruik maken van de velden. 

Wat als wij op de velden overlast ervaren tijdens onze activiteiten? 
Ervaart u overlast van personen die niet deelnemen aan een georganiseerde activiteit en leidt een 
gesprek met betreffende persoon niet tot een oplossing, of is een gesprek met betreffende perso(o)n 
niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met handhaving via 023-5114950 of via 
meldcentrale@haarlem.nl 

Er zijn zorgen over beheer van het complex buiten verenigingstijden (onder andere vandalisme) 
De werkgroep Vandalisme op sportparken heeft wekelijks overleg. Blijf vandalisme op de reguliere 
manier melden zodat handhaving en politie op de hoogte zijn van het vandalisme. Net zoals in de 
oude situatie wordt bij sportparken een verbodsbord voor toegang na 22.00 geplaatst. 

10. Onderhoud 

Is er een overzicht wanneer verenigingen weer op een ingezaaid veld mogen? 
We verwachten dat dit per 10 augustus is. U kunt dit nagaan bij SRO via 
Verhuur.Kennemerland@sro.nl  
 

11. Betaling huur 

Moet de buitensport huur betalen?  
Voor de periode 13 maart tot 1 juni: zie.12 “ ondersteuning voor verenigingen”.  

Voor de periode na 1 juni geldt het volgende: de gemeente biedt een helpende hand door 
verenigingen uitstel van betaling te geven . Hopelijk geeft dit de verenigingen voor dit moment wat 
lucht. Het is nog te vroeg om antwoord te geven op jullie vraag of de gemeente na 1 juni af kan zien 
van de huurbetaling voor de buitensportverenigingen. U wordt zo snel mogelijk geïnformeerd als 
besluitvorming over de periode na 1 juni heeft plaatsgevonden.  

Mijn club betaalt erfpacht i.p.v. huur; wordt deze ook opgeschort? 
U kunt contact opnemen met vastgoed@haarlem.nl 

Ik huur vastgoed van de gemeente en heb daar een vraag over.  
U kunt contact opnemen met vastgoed@haarlem.nl 

mailto:Verhuur.Kennemerland@sro.nl
mailto:vastgoed@haarlem.nl
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12. Ondersteuning voor verenigingen 

Is al bekend wat de gemeente gaat doen met het te ontvangen geld van het rijk ? 
 
Voor de acute steun heeft het college besloten tot het instellen van een noodfonds voor de 
financiering van maatregelen voor de periode tot 1 juni 2020. De gemeente sluit daarmee aan bij de 
systematiek van het rijk.  
 
Op 1 juli j.l. heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen op het punt ´kwijtschelding huur 
sportaccommodaties (periode maart, april en mei)´. Dat betekent voor de verenigingen die het 
aangaat het volgende: SRO stuurt een creditnota over de maanden maart, april en mei 2020. 
Heeft u in de voorliggende periode uw veld onderverhuurd en daar inkomsten op gehad, neem dan 
zo snel mogelijk contact op met SRO 
 
Het college bepaalt op een later moment  (mogelijk in het najaar) bepalen of er nog meer steun 
nodig is. Hierover wordt u als vereniging geïnformeerd.  
 
Onze vereniging heeft een eigen accommodatie, hoe werkt het voor ons? 
Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een verlies van 
minimaal 20%, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2500 per vereniging. We informeren 
de betreffende sportverenigingen zodra duidelijk is hoe u een aanvraag kunt indienen.  
 
Het schijnt dat provincie ook bezig is met een (nood)fonds, klopt dat? 
Zodra hier meer informatie over bekend is informeren wij u. 
 
Het NOC*NSF heeft bedragen opzij gezet. Is daar al meer informatie over bekend? 
Zodra hier meer informatie over bekend is informeren wij u. NOC *NSF verwijst momenteel naar 
onderstaande ondersteuning: 
 
Banken 

Een aantal banken werkt aan pakket voor de sport. Denk hierbij aan uitstel van aflossing en 

versoepeling voorwaarden. Dit is echter maatwerk per bank. Meer informatie hierover is te vinden 

op de volgende website: https://www.nvb.nl/corona/  

Verruiming van borgstelling voor verenigingen 
Informatie hierover is te vinden op de volgende website: https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws 
geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen/ 
 
 
 

13. Ondersteuning voor ondernemers 
 
Ik ben ondernemer (commerciële pachter/ commerciële sportaanbieder). Welke ondersteuning kan 
ik verwachten? 
Er zijn diverse ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen met en zonder personeel waar u als 
(sport)ondernemer met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook voor in aanmerking kunt 
komen. Er zijn regelingen van uit het Rijk (TOGS, TLV) en regelingen vanuit gemeente (TOZO). Het 
ondernemersloket kan u daarbij helpen. Neem contact op antwoord@haarlem.nl. Vermeld daarbij 
uitdrukkelijk dat u een vraag heeft voor het ondernemersloket. Of maak gebruik van het dagelijks 
spreekuur voor ondernemers. U kunt daar op werkdagen tussen 10 en 12 uur rechtstreeks mee in 
contact op nummer 14023 optie 5.  
 

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws
mailto:antwoord@haarlem.nl
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14. Overig 
 
Ik heb vragen over het ontsmetten van sportspecifieke attributen en andere zaken m.b.t. mijn sport 
Neem contact op met uw sportbond 

Is publiek toegestaan bij trainingen?  
Ouders en toeschouwers mogen tijdens trainingen op het sportpark blijven. Zij moeten hierbij 
rekening houden met de RIVM richtlijnen en de aanwijzingen van de verenigingen opvolgen.  

15. Contact 
Waar kan ik terecht met mijn vragen? 

1. Q&A: 
We hopen dat u in de Q&A het antwoord op uw vraag vindt. De link naar site is 
https://sportsupport.nl/veel-gestelde-vragen-door-sportclubs-over-de-gevolgen-van-het-
coronavirus/. Mocht een vraag of antwoord er niet bij staan, dan kunt u uiteraard contact 
opnemen met de gemeente of andere organisatie.  
 

2. Welke organisatie kan ik benaderen met mijn vragen?  
 

• Sporten in de openbare ruimte 
U kunt een mail sturen naar antwoord@haarlem.nl. Zet in uw mail duidelijk dat het 
een vraag voor handhaving betreft. Dan komt de vraag snel op de juiste plek. 

• U wilt een gymzaal huren om te sporten: u kunt contact opnemen met 
verhuur.kennemerland@SRO.nl 

• U huurt van de gemeente: vragen over huur en erfpacht kunt u sturen naar 
vastgoed@haarlem.nl 

• U huurt een pand van SRO: vragen over huur van SRO kunt u sturen naar 
Verhuur.Kennemerland@sro.nl 

 
 

3. Andere vragen: 
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met SportSupport. SportSupport is bereikbaar 
via 023 5260320. Het team Sport van de gemeente Haarlem heeft meerdere malen per dag 
contact met SportSupport. Als er vragen zijn die bij het team Sport thuis horen komen deze 
dus snel bij ons binnen.  
Wilt u per mail contact opnemen? De verenigingsadviseurs van SportSupport zijn via de mail 
bereikbaar op: verenigingsadvies@sportsupport.nl  
 

4. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, dan kunt u zich hier aanmelden voor de 
nieuwsbrief van SportSupport.  

 
 
 
 
 

https://sportsupport.nl/veel-gestelde-vragen-door-sportclubs-over-de-gevolgen-van-het-coronavirus/
https://sportsupport.nl/veel-gestelde-vragen-door-sportclubs-over-de-gevolgen-van-het-coronavirus/
mailto:antwoord@haarlem.nl
mailto:vastgoed@haarlem.nl
mailto:Verhuur.Kennemerland@sro.nl
tel:023%203040700
mailto:verenigingsadvies@sportsupport.nl
https://sportsupport.nl/verenigingen/nieuwsbrief/

